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Sammanfattning    
 
Befolkningen blir äldre och därmed ökar frekvensen av hjärtsvikt. Våra egna 
upplevelser är att vården för patienter i livets slutskede är ojämlik och beroende av 
vilken sjukdom patienten har. Tidigare studier visar också att olika yrkesgrupper ser på 
vården på olika sätt. För distriktssköterskans/sjuksköterskans del bör vården baseras på 
vårdrelationen med patienten. Det finns få studier av hur 
distriktssköterskan/sjuksköterskan i hemsjukvård upplever det att vårda patienter med 
svår kronisk hjärtsvikt och därför vill vi undersöka detta. Syftet är att belysa hur 
distriktssköterskan/sjuksköterskan som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård 
upplever att vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Studien är genomförd utifrån 
kvalitativ metod och hermeneutisk ansats. Datainsamlingen har genomförts i form av 
samtal med en öppen frågeställning. Resultatet visar att 
sjuksköterskan/distriktssköterskan upplever tillfredsställelse, frustration, beroende och 
osäkerhet. Distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser som berättats för oss i 
denna studie stämmer väl överens med tidigare forskning. Distriktssköterskans/sjuk-
sköterskans kunskap är avgörande för vården av patienten med svår kronisk hjärtsvikt. 
För att säkerställa det resultat denna studie kommit fram till bör en större studie göras. 
Resultatet kan användas som ett led i att utveckla vården för den berörda 
patientgruppen.  
  
Nyckelord: distriktssköterskans upplevelse, sjuksköterskans upplevelse, kronisk 
hjärtsvikt, hemsjukvård, vårdrelation, samordnad vård, moralisk stress, moraliskt 
lidande 
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INLEDNING 

Vi är två sjuksköterskor som vidareutbildar oss till distriktssköterskor och som har 
erfarenhet av att vårda svårt sjuka patienter inom både hemsjukvård och sjukhusvård. Vi 
har egna upplevelser av att förutsättningarna för en jämlik vård kan vara beroende av 
vilken sjukdom patienten har och att patienter med svår kronisk hjärtsvikt inte alltid får 
en lika värdig vård i livets slut som patienter med andra diagnoser, till exempel 
cancersjukdom. Dessa upplevelser har medfört att vi i föreliggande examensarbete 
strävat efter att ge en bild av hur distriktssköterskan/sjuksköterskan i hemsjukvård 
upplever det att vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt.  
 

Signe Tall, 82 år, har haft symtom av hjärtsvikt i fem år och är inskriven i 
hemsjukvård. Det senaste året har besvären ökat alltmer och det har blivit 
flera akuta resor till sjukhuset. Signe vill absolut inte till sjukhuset. Hon vill 
vara hemma och eftersom hon är rädd för att bli inskickad igen talar hon inte 
om hur illa hon mår förrän hjärtsvikten leder till lungödem. Signes 
distriktssköterska, Lena, har ett långt samtal med Signe om hennes sjukdom. 
Signe säger att hon märker att hon blir sämre och sämre och att hon vill få 
vara hemma. Hon undrar om hon inte kan få samma mediciner hemma som 
på sjukhus. Lenas mål är att hjälpa Signe att få sina behov och önskemål 
tillfredsställda för ett så bra liv som möjligt trots problem med hjärtsvikt och 
bokar en tid hos patientansvarig läkare på vårdcentralen. Efter önskemål 
från Signe är Lena med vid besöket och tillsammans med läkaren upprättar 
de en vårdplan för palliativ vård. Läkaren ordnar så att de rätta medicinska 
ordinationerna finns och Lena informerar Signes hemtjänstpersonal. När 
Signe inte längre är orolig för att behöva åka till sjukhuset säger hon ifrån 
tidigare när hon känner symtom. Lena kan då hjälpa Signe med rätt 
mediciner och med samtal. Kommunikationen mellan Signe och Lena har 
blivit mycket bättre och Lena känner att hon fått bättre möjligheter att kunna 
ge Signe en vård som är tillfredsställande för båda.  

 
Den ovan beskrivna vårdsituation är ett exempel på hur livssituationen kan vara för en 
patient och hur vårdsituationen genom relativt små förändringar kan förändras från en 
situation som genererar frustration till en situation där både patient och 
distriktssköterska/sjuksköterska upplever framgång.  
 
BAKGRUND 

När kroppens funktioner avtar får människan ett ökat beroende av hjälp. Påverkan av 
autonomin kan medföra ångest och känslor av utsatthet på grund av det ökande 
beroendet. Hur vårdaren beter sig i förhållande till patientens individuella, uttryckta 
eller underförstådda behov är avgörande för om hjälpen upplevs positiv eller kränkande. 
En rädsla hos de äldre patienterna är att bli bemött med nonchalans, att inte ses som 
individ utan som en liten del av gruppen äldre (Silfverberg, 2007).  
 
Det är vanligt att patienter med kronisk hjärtsvikt känner oro, ångest och nedstämdhet. 
Trots detta är det sällan distriktssköterskan/sjuksköterskan diskuterar existentiella frågor 
och hur allvarligt tillståndet är med patienten (Ekman, 2005).  Den kroniska 
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hjärtsviktens oförutsägbara förlopp gör att de existentiella frågorna blir svårare att 
diskutera med patienten vilket kan leda till att distriktssköterskan/sjuksköterskan kan 
känna sig osäker i situationen (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 
2006).  

Sjukdomen hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är ett symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom och risken att drabbas ökar 
med stigande ålder. I åldersgruppen 80 eller äldre är det närmare 10 procent som 
drabbas och det är vanligare bland män än kvinnor (Dahlström, 2005). Det är den 
enskilt vanligaste dödsorsaken och diagnosen innebär för patienten en sjukdomsprognos 
som är sämre än vid flera former av cancer. Det naturliga förloppet vid hjärtsvikt är att 
en tredjedel av patienterna dör plötsligt utan försämring av symtomen, en tredjedel efter 
akut försämring och en tredjedel efter att ha fått successivt ökande besvär 
(Socialstyrelsen, 2008a). Sjukdomen kan under kortare eller längre tid bromsas och 
hållas stabil med hjälp av mediciner men när patienten har nått till ett allvarligare 
stadium ökar lidandet och de per orala medicinerna har allt sämre effekt. 
 
Sjukdomen bryter ner hela kroppen och kan ge många olika symtom (Persson, 2003). 
Klassificering enligt New York Heart Association, NYHA, är ett mått på den drabbades 
funktion och symtom i det dagliga livet. 
  
I. Inga symtom alls, ingen begränsning i den dagliga aktiviteten. 

II. Inga symtom vid lättare ansträngning. Symtom vid ”normal” ansträngning. 

III. Inga symtom i vila, men symtom vid lätt ansträngning. 

IV. Symtom vid minsta ansträngning eller redan i vila. Patienten oftast 
sängbunden eller helt stillasittande (Persson, 2003).  

 

Enligt de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård bör palliativ vård övervägas när 
patienten har NYHA grad III eller IV, mindre än ett års förväntad livslängd, behov av 
sjukhusvård på grund av ökade hjärtsviktssymtom, dålig effekt av behandling eller 
snabbt försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2008a). 
 

Dagens vård av patienter med hjärtsvikt  
I och med en allt äldre befolkning ökar förekomsten av sjukdomar som leder till 
hjärtsvikt och därmed ökade sjukvårdskostnader. Idag beräknas det finnas cirka 200 000 
personer med hjärtsvikt i Sverige. Många av dessa patienter saknar diagnos och många 
är underbehandlade. Årskostnaden i svensk sjukvård för patienter med hjärtsvikt 
beräknas vara cirka 3 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär 2 procent av sjukvårds-
kostnaderna (Dahlström, 2005; Rikssvikt, 2008; Berterö, 2002).  
 
Det saknas svenska data för hur vården vid hjärtsvikt samordnas, men att studier i 
Storbritannien däremot har visat att patienter med hjärtsvikt får sämre samordnad vård, 
sämre kontinuitet i vården och sämre relation till en bestämd vårdgivare än patienter 
med lungcancer. Av specialisterna i palliativ medicin anser 95 procent att den palliativa 
vården för patienter med hjärtsvikt har en betydande roll och trots det verkar tillgången 
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till specialiserad palliativ vård för patienter med hjärtsvikt vara betydligt lägre än för 
patienter med cancer (Socialstyrelsen, 2008a). 
I Västsverige har en grupp forskare, Patel, Shafazand, Ekman, Höjgård, Swedberg, & 
Schaufelberger (2008), studerat möjligheten att vårda patienten i hemmet jämfört med 
traditionell vård på sjukhus vid försämring av kronisk hjärtsvikt. Forskarna beskriver att 
det finns tidigare studier som har visat på att sjuksköterskebaserade 
hjärtsviktmottagningar med regelbunden uppföljning genom hembesök eller 
telefonkontakt har lett till en förbättrad omvårdnad av patienter med kronisk hjärtsvikt. 
Denna patientgrupp är svår att följa upp för många orkar inte åka till sjukhus eller 
vårdcentral på återbesök. Det förekommer även att denna patientgrupp skrivs hem direkt 
från akuten för att de inte vill bli inlagda. Totalt deltog 31 patienter i studien. 
Kontrollgruppen vårdades enligt gällande riktlinjer på sjukhuset. Den grupp som 
vårdades i hemmet erbjöds att åka hem direkt från akutmottagningen eller från 
vårdavdelning efter 48 timmar. Patienterna följdes upp i hemmet av en 
specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård under cirka fem till tio dagar beroende på hur 
patienten mådde. Vid besöken i hemmet bedömdes patientens tillstånd, kliniska 
parametrar kontrollerades och medicinjusteringar genomfördes i samråd med 
specialistläkare. Samtliga patienter fick pedagogiska samtal om sitt tillstånd och 
behandlingen samt hur de kunde känna igen tecken på försämring. Båda 
patientgrupperna fick likadan uppföljning. Resultatet visade att vårdens kvalitet var lika 
god och säker i hemmet som på sjukhuset. Båda patientgrupperna förbättrades och hade 
samma kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs, quality adjusted life years).  Den stora 
skillnaden var vårdkostnaden, det var billigare att ge vården i hemmet. I denna studie 
framkommer också att av de patienter som sökte vård var det endast 5 procent som 
relaterade sina symtom till hjärtsvikt.  
 

Samordnad vård 
 
Äldre med kronisk hjärtsvikt är en stor grupp i hemsjukvård, även om upprepade 
sjukhusinläggningar blir vanligare allt eftersom sjukdomen fortskrider. Det finns brister 
i omvårdnadsplaneringen av dessa patienter, vilket försvårar möjligheten att tidigt se 
tecken på försämringar (Ehrenberg, Ehnfors och Ekman, 2004). 
 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 
enskilda människans värdighet samt bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård 
(Socialstyrelsen, 2008b).  I mötet med patienten är det därför viktigt att arbeta med 
öppna frågor och aktivt lyssnande för att patienten ska kunna få ge uttryck för sina 
önskningar och därmed kunna ha en så god livskvalitet som möjligt trots allvarlig 
sjukdom. Det är viktigt att vården kan erbjuda en trygg vårdform som är accepterad av 
både patient och närstående, vilket bland annat kan innebära att patienten ska kunna få 
den hjälp som behövs utan att vara tvungen att byta vårdform och att akuta situationer 
förutses och/eller förebyggs, så långt det är möjligt.  För att nå detta mål krävs mycket 
tid och uppföljande kontakter av både läkare och distriktssköterska/sjuksköterska 
(Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2008). 
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Värdighetsutredningen (SOU 2008:51), Värdigt liv i äldreomsorgen , handlar inte 
specifikt om patienter med kronisk hjärtsvikt, men den påverkar samtliga patienter som 
vårdas i hemsjukvård. Utredningen slår fast att personalens attityd och värderingar, 
kunskap och kompetens är viktiga för att den som vårdas ska uppleva värdighet och 
självbestämmande i slutet av livet. Utredningen belyser även att äldreomsorgen kräver 
en tydlig värdegrund och att denna behöver gälla för såväl politiker, chefer, personal 
och de äldre som för den stora allmänheten. Nyckelfaktorerna för att vården ska kunna 
tillåta ett liv utifrån den egna identiteten och personligheten är människosyn, 
värderingar och etiskt förhållningssätt. 
 
I maj 2003 tog regeringen beslut om ändrade förutsättningar för informationsöverföring, 
samordnad vårdplanering och betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. Detta 
regleras i lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
(Socialstyrelsen, 2008c). Utifrån ovanstående beslut har Västra Götalandsregionen och 
VästKom utarbetat en regiongemensam inriktning för samordnad vårdplanering som 
trädde i kraft fullt ut från och med den 31 december 2007. Enligt denna ska vården 
samordnas för att så optimalt som möjligt ge ett tryggt och värdigt omhändertagande av 
en patient som befinner sig i livets slutskede. Detta kräver planering och en samverkan 
av medicinska, psykologiska och sociala insatser och därmed en väl utarbetad, 
individuell vårdplan, vars utgångspunkt ska vara den enskildes önskemål. Den sjuke 
ska, om så önskas, få vård i sitt eget hem och flytt till sjukhus bör endast ske när vården 
där kan medföra en ökad livskvalitet. Det är även viktigt att utforma vården så att den 
sker i samverkan men den sjukes närstående (Västra Götalandregionen och VästKom, 
2006). 
 

Distriktssköterskans profession 
För att kunna göra rätt bedömningar och ge rätt vård behöver sjuksköterskan i 
hemsjukvården specialistkunskap inom flera områden, speciellt med tanke på att 
patienterna oftast är äldre och multisjuka. Idag är det inte alla sjuksköterskor 
verksamma i hemsjukvård som har en specialistutbildning (Ekman, 2005). I 
sjuksköterskans profession innefattas ett praktiskt kunnande som innebär att även 
genom ett möte med få objektiva intryck skapas en känsla av vad som felas, så kallad 
tyst/dold kunskap (Dahlberg, 1997). Arbete inom hemsjukvården innebär att vårdande i 
en patients bostad eller särskilt boende och det medicinska ansvaret är 
sammanhängande. Vid ett hemsjukvårdsbesök blir det ett personligt möte mellan patient 
och distriktssköterska/sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2008d). 
 
 Distriktssköterskeföreningen har upprättat en kompetensbeskrivning för 
distriktssköterskor som bygger på socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
specialistsjuksköterskor och de internationella etiska riktlinjerna för sjuksköterskor. Den 
beskriver de fyra vetenskapsfält som distriktssköterskans arbete bedrivs inom; 
vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap med 
inriktning mot vårdpedagogik. Den beskriver vidare att distriktssköterskans arbete ska 
präglas av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt samt bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Särskilt viktigt för distriktssköterskan är det etiska 
förhållningssättet, med respekt för patientens autonomi, integritet och unikhet eftersom 
distriktssköterskans arbete till stor del innebär arbete i patientens hem samt arbete med 
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hälsofrämjande, förebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2005; Distriktssköterske-
föreningen i Sverige, 2008). Med en humanistisk människosyn som värdegrund i sitt 
arbete innebär det att sjuksköterskan ska se till hela patientens upplevelse av sitt liv och 
eventuell sjukdom. Ett kroppsligt problem berör hela människan med kropp, själ och 
ande och inte endast den fysiska kroppen (Arman & Rehnsfelt, 2006; Socialstyrelsen, 
2005; Wiklund, 2003).  

Moralisk stress hos distriktssköterska/sjuksköterska 
Sjuksköterskan har en moralisk skyldighet gentemot sina patienter och hanterar ständigt 
situationer som kräver etisk medvetenhet. I yrkesutövandet ingår att hantera situationer 
där moraliska val måste fattas; god vård innebär genomgående moraliska värderingar 
från vårdens grundprinciper till själva vårdrelationen. Sjuksköterskan är känslig för 
patientens sårbarhet och brist på självbestämmande. I kombination med att upplevelsen 
att yttre faktorer begränsar möjligheten att ge den vård patienten behöver och att den 
specifika situationen kontrolleras av någon annan kan göra att sjuksköterskan upplever 
moralisk stress. Ett exempel är när sjuksköterskan har kunskap om vad som behövs i en 
vårdsituation men saknar mandat att själv utföra det (Lützén, Cronqvist, Magnusson & 
Andersson, 2003)  
 

Tidigare forskning  
Det finns få studier gjorda på hur distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever att det är 
att vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt (Brännström et al. 2005; Berterö, 2002). 
Tidigare forskning belyser att avancerad vård i livets slut alltmer sker i hemmet och att 
allt fler dör hemma. En av orsakerna till detta är att akutvårdsplatserna minskar. Studier 
som beskriver distriktssköterskor/sjuksköterskor upplevelser av vård vid svår kronisk 
sjukdom är hos patienter med cancersjukdom som studien av Berterö (2002). I denna 
studie beskrivs upplevelser av utmaning, frustration, kontroll och vårdrelation. 
 
Patientens perspektiv är mer utforskat än distriktssköterskans/sjuksköterskans 
(Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006; Cortis & Williams, 2007). 
Forskning som har belyst patientens perspektiv har bland annat kommit fram till att 
patienter med kronisk hjärtsvikt försöker hantera sina fysiska problem och symtom samt 
förlust av funktioner utifrån sin sjukdom och åldrandet. De flesta av patienterna uppgav 
att de upplevde ångest, rädsla och frustration. De symtom som skapade mest lidande var 
akuta besvär. Studier som har intervjuat patienter med kronisk hjärtsvikt som har 
tillgång till avancerad palliativ hemsjukvård visar att de känner ett stort stöd och 
upplever trygghet.   
 
Brännström et al. (2005) har undersökt innebörden av att vara sjuksköterska i ett 
palliativt hemsjukvårdsteam för patienter med kronisk hjärtsvikt. I studien 
djupintervjuades 11 sjuksköterskor som arbetade i sjukhusbaserad hemsjukvård i norra 
Sverige. Informanterna beskrev att arbetet innebar strävan efter att se patienten i 
hemsituationen och att vara gäst i patientens hem. Sjuksköterskans fokus ska vara på 
samarbete med patienten och det är viktigt att kunna anpassa sig efter patientens 
levnadssätt. Sjuksköterskan i palliativ vård ska vara säker i sig själv och sin roll som 
sjuksköterska, ha styrka och kraft att verka för patientens bästa och ha förmågan att 
utstråla trygghet. Det sista är särskilt viktigt eftersom sjukdomens natur innebär en 
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osäker sjukdomsutveckling. Sjuksköterskan kan i den palliativa vården ställas inför 
utmaningar som att försöka hålla sig ett steg före sjukdomen, att känna osäkerhet inför 
patientens förestående död och osäkerhet inför att kombinera behandlande vård med 
palliativ vård. Studien beskriver att sjuksköterskan som helhet upplevde den palliativa 
vården av patienter med kronisk hjärtsvikt som något positivt. Det framkom att 
svårigheter fanns bland annat där sjuksköterskans övertygelse om vad som vore bäst för 
patienten med kronisk hjärtsvikt inte överrensstämde med den palliativa vårdkulturen. 
Sjuksköterskor verksamma i den här vården upplevdes ha ett stort behov av en 
gemensam värdegrund i arbetsgruppen och av kollegialt stöd. 
 
En australiensk studie utförd av Wotton, Borbasi & Redden (2005) undersökte hur 17 
sjuksköterskor verksamma inom akutvård eller öppenvård upplevde att olika faktorer 
påverkade vården för patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Patienterna i denna studie 
beskrevs vara i palliativ fas. Flera av studiens sjuksköterskor beskrev svårigheter med 
att veta när hjärtsvikten blev så svår att vården skulle ha enbart palliativt syfte. De 
sjuksköterskor som arbetade inom akut sjukvård litade främst till patofysiologin i sin 
bedömning medan de sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård lade till 
lindrandets filosofi som en minst lika viktig del i bedömningen av vilken vård patienten 
skulle få. Sjuksköterskorna ansåg visserligen att bedömningen av hur sjuk patienten var 
blev enklare om de hade tidigare kännedom om patienten men påpekade samtidigt att 
detta kunde vara missvisande eftersom patienten bara visade vad han ville ssk skulle få 
veta. Studien påpekar att sjuksköterskans möjligheter att ge vård på det existentiella 
planet är beroende av att patienterna verkligen är informerade om att de har en kronisk 
progressiv sjukdom och av att patienterna tar till sig denna information. För 
sjuksköterskan var läkarnas motsträvighet till att ta denna diskussion med patienterna 
tydlig. Den palliativa vården för patienter med svår kronisk hjärtsvikt beskrivs i studien 
som mycket komplex och beroende av fungerande kommunikation mellan patient, 
anhöriga och sjukvårdspersonal. Övergången till palliativ vård upplevdes försvåras av 
läkarnas inställning av att då ha svikit patienten. Sjuksköterskan hade önskan om att få 
ge värdig palliativ vård men upplevde att specialistläkarna var fast beslutna att ge 
livsuppehållande behandling. Studien beskriver att det fanns tillgång till 
tvärprofessionella vårdteam för patienter med behov av palliativ vård. Sjuksköterskan 
var den som tog initiativ till kontakt med teamet när hon ansåg att en patient hade behov 
av den typen av vård. Tyvärr fanns det vissa samarbetsproblem, främst med 
kommunikationen men även med revirtänkande och sjuksköterskorna upplevde behovet 
att medla och samarbetssvårigheterna som frustrerande och alltför tidskrävande. Särskilt 
påtagligt blev det eftersom bemanning minskat på grund av besparingar. Sjuksköterskan 
hade en önskan om att kunna använda sig av en helhetssyn i sitt arbete och inte vara 
styrda till att endast se patientens fysiska behov. 
 
PROBLEMFORMULERING 

I hemsjukvården vårdas idag alltfler svårt sjuka patienter med hjärtsvikt, vilka tidigare 
vanligtvis vårdades på sjukhus och denna situation ställer nya krav på såväl de som 
vårdar som på organisationen av vården. En holistisk vård kräver tvärprofessionell 
kompetens, samverkan och en väl fungerande organisation. I hemsjukvård saknas ofta 
klara direktiv för hur vården ska planeras och samordnas för patienter med svår kronisk 
hjärtsvikt, vilket innebär att distriktssköterskans möjligheter att ge en god vård till dessa 
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patienter blir beroende av lokala förutsättningar. Mot denna bakgrund blir 
professionsansvaret som distriktssköterska med god vård som mål en utmaning, vilket i 
sämsta fall kan innebära att vården inte jämlik och god. Distriktssköterskan kan bli 
utsatt för moralisk stress. Hur denna utmaning upplevs av distriktssköterskan i 
vårdandet av patienter med svår kronisk hjärtsvikt är en intressant forskningsfråga. 
Genom att få veta mer leder det till ökad förståelse om vårdsituationen där patienten 
med svår kronisk hjärtsvikt vårdas. Hur upplever distriktsköterskan att vårda patienter 
med svår kronisk hjärtsvikt i hemsjukvård? 
 
SYFTE 

Syftet med arbetet är att tolka hur distriktssköterskan/sjuksköterskan som arbetar i 
hemsjukvård upplever att vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt.  
 
METOD 

Metodologisk ansats 
En hermeneutisk ansats används i studien. Hermeneutiken syftar till att ge en djupare 
förståelse för det som uttrycks än vad som syns på ytan och att stimulera till reflektion 
och därigenom i förlängningen till förändring (Kvale, 1997). Berättelser om vårdandet 
som belyser en upplevelse, en känsla, något man erfar som människa. Informanten ger 
ifrån sin livsvärld den berättelse som forskaren ska tolka (Dahlberg, 1997).  
Hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuin (verb) och hermenia (substantiv) 
vilka har den ungefärliga betydelsen att tolka respektive tolkning (Dahlberg, 1997). I 
och med att den kvalitativa metoden utvecklats inom humanvetenskaperna har den 
kommit att bli relevant för tolkning av allt som är i behov av att tolkas i ett nytt 
sammanhang (Gadamer, 1990).  
Det hermeneutiska tolkandet kan beskrivas i form av en cirkel eller spiral. En absolut 
startpunkt saknas eftersom den individuella forskarens förförståelse utgör grunden för 
varifrån tolkningen startar. När det nya materialet bearbetas bildas ny kunskap och 
därmed förändras förförståelsen som utgör basen för fortsatt tolkning. Det som 
bearbetas är en del av ett sammanhang, både i nuet och i förfluten tid. Tolkningen av 
materialet måste därför utgå dels från den nuvarande situationen men även från vad som 
tidigare upplevts. Dessutom pendlar hela tiden tolkningen mellan helheten och delarna 
och av detta kommer en djupare innebörd av det som tolkas. Samspelet mellan helheten 
och delarna bidrar även till ett internt kontrollsystem där delarna intygar helheten och 
helheten delarna (Dahlberg, 1997; Kvale, 1997; Ödman, 2007). 
 

Förförståelse 
Förförståelsen är en kunskap som behövs för att skapa förståelse (Dahlberg 2007). 
Eftersom hela vårt medvetande är en produkt av våra tidigare upplevelser kan vi inte 
tolka eller förstå förutsättningslöst. Även en öppen fråga påverkas av förförståelsen och 
har en riktning; svaret är okänt från början okänt men frågeställningen sätter gränser för 
vad svaret kan bli (Ödman 2007). Till största delen är förförståelse något positivt och 
absolut nödvändigt men det är viktigt att vara medveten om att den samtidigt kan 
innebära att forskaren är mindre öppen mot det som ska utforskas. Ett exempel på detta 
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är när utgångspunkten för en studie utgörs av en teori och teorin följs till punkt och 
pricka. I ett sådant fall blir inte forskningen öppen och det som studeras tillåts inte visa 
resultat som går emot teorin. Öppenhet trots förförståelse är alltså nödvändigt för att 
kunna ta till sig resultat som inte stämmer med ingångsteorin (Dahlberg, 1997).  
 
Författarna till föreliggande arbete har som sjuksköterskor ofta mött patienter med 
kronisk hjärtsvikt i hemsjukvård och på sjukhus. Det har lett till reflektioner över hur 
möjligheterna att ge en jämlik och god vård varierar. På grund av dessa erfarenheter är 
det oundvikligt att vi också har en förförståelse.  
 

Etiska överväganden inför studien 
Studien har genomförts i enlighet med Forskningsetiska principer inom humaniora och 
samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2001). Studien har inte krävt någon etisk 
prövning, dock krävdes etiska överväganden inför genomförandet av den empiriska 
studien. Övervägande har gjorts avseende om deltagande i studien skulle innebära skada 
eller harm för informanterna genom att säkra att informanternas utsagor inte kan 
identifieras. Ett övervägande gjordes till hur och på vilken plats samtalen kunde 
genomföras. Studien har inte genererat något ekonomiskt stöd och tiden var begränsad. 
Godkännande från handledare innebar att genomförandet av studien kunde ske i vårt 
närområde, vilket innebär ett område där vi tidigare arbetat som sjuksköterskor.  
 

Datainsamling 
Studien har genomförts i en landsortskommun i Västsverige under perioden augusti till 
september 2008. Kommunen har 20,92 helårstjänstefaktorer fördelade på 19 
sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor. I den kommun som informanterna arbetar i 
finns det tillgång till hälso- och sjukvård dygnet runt. Hjälpen utförs av ssk/dsk eller av 
delegerad personal. Det finns möjlighet att få sin vård i hemmet till livets slut och 
planeras individuellt med berörd person. Kompletterande resurser finns i form av en 
hjärtsjuksköterska på vårdcentralen samt i form av en hjärtsviktsmottagning på det 
lokala sjukhuset. 
 
Chefen för den sjuksköterskeenhet som ingick i studien kontaktades och tillfrågades om 
vi fick genomföra intervjuer (bilaga 1). Den första kontakten togs via telefon och följdes 
upp med skriftlig information om studien. Chefen informerade de som överensstämde 
med våra urvalskriterier via e-post för att få intresserade att anmäla sig. Informanterna 
har fått skriftlig information inklusive informerat samtycke före samtalet och har även 
informerats muntligt i samband med samtalet (bilaga 2 och 3). Informanterna har varit 
fria att när som helst avbryta sitt deltagande i studien.  
 
Endast fyra av de anställda sjuksköterskorna hade vidareutbildning till distriktssköterska 
och därför fastställdes inklusionskriterierna till att informanterna skulle vara 
distriktssköterska eller sjuksköterska, ha tillsvidareanställning samt minst ett års 
erfarenhet från hemsjukvård.   De som exkluderades från deltagande i studien var de 
som hade mindre erfarenhet än ett år eller var vikarier. Inom den berörda 
sjuksköterskeenheten fanns olika tjänstgöringsformer. De sjuksköterskor med placering 
på de särskilda boendena tjänstgjorde såväl dagtid som kvällstid medan 



 9

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna med ansvar för patienter i ordinärt boende 
tjänstgjorde antingen endast dagtid eller huvudsakligen kvällstid med enstaka dagpass. 
Inom både ordinärt och särskilt boende fanns distriktssköterskor/sjuksköterskor som 
enbart arbetade natt.   
 
Under datainsamlingsprocessen har författarna haft upprepade kontakter med chefen för 
berörd sjuksköterskeenhet angående tid och plats för intervjuer. Intervjuerna har 
planerats så att informanterna kunnat delta på arbetstid. Då studien var tidsbegränsad 
och få anmälde sitt intresse spontant tog chefen för berörd sjuksköterskeenhet initiativ 
till att aktivt fråga personalen om deltagande. Inför detta framförde författarna önskemål 
om att informanterna så långt det var möjligt skulle spegla enhetens sammansättning 
avseende tjänstgöring i ordinärt respektive särskilt boende samt till de olika 
tjänstgöringsformer som beskrivits ovan. 
 
Intervjuerna är gjorda i form av samtal. Buber (2002) beskriver att i samtalet, dialogen, 
är målet att förstå den andre. Målet kan uppnås på olika sätt men det finns ingen annan 
gräns för vad som är möjligt att bli medveten om genom dialog än gränsen för det egna 
medvetandet. Kvale (1997) definierar forskningssamtalet som en intervju vars syfte är 
att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka det beskrivna 
fenomenets mening (s.13). Ett samtal innebär att ställa frågor och besvara frågor och 
genom det lära känna andra människor. En forskningsintervju är ett professionellt 
samtal som har sitt ursprung i vardagens samtal. I forskningsintervjun är dock 
maktstrukturen en annan i och med att forskaren bestämt ämnet, struktur och syfte och 
kontrollerar samtalet för att få reda på det som önskas.   
 
Samtalet inleddes med en fråga; Kan du berätta om hur det är att vara 
sjuksköterska/distriktssköterska till personer med svår kronisk hjärtsvikt? 
För att fördjupa samtalet har uppföljningsfrågor, sonderande frågor, direkta frågor, 
indirekta frågor, specificerande frågor, strukturerande frågor, tolkande frågor samt 
tystnad använts för att fördjupa det sagda. Till uppföljningsfrågorna hör även 
instämmande hummande, nickningar och upprepningar av det som uppfattats som 
kärnan i det sagda (Kvale, 1997). 
 

Datamaterial 
Datamaterialet består av sju bandinspelade intervjuer. Samtliga (fyra) i kommunen 
anställda distriktssköterskor har deltagit i studien. Informanterna var alla kvinnor i 
åldern 40 till 61 år (medelåldern var 49,5 år). De hade arbetat som sjuksköterskor 
mellan tre och 40 år, i genomsnitt 16,8 år. Fyra av dem hade specialistutbildning till 
distriktssköterska. 
 
Avsikten var att genomföra åtta samtal. Ett samtal var bokat med tid och plats flera 
gånger, men informanten fick förhinder. En ny informant vidtalades av chefen för 
sjuksköterskeenheten och gav muntligt samtycke att medverka. Denna informant fick 
också förhinder.   
 
Vid det första samtalet deltog båda författarna för att tillsammans kunna reflektera och 
få kunskap om samtalsmetoden. De fortsatta samtalen fördelades mellan oss. Platsen för 
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samtalen var vid sex tillfällen ett konferensrum på ett av kommunens särskilda boenden 
och vid ett tillfälle inne på chefens för sjuksköterskeenheten kontor. 
 
Samtalen var planerade att ta maximalt 60 minuter förutom den bekantgörande fasen 
men inget av dem tog så lång tid att den behövde stoppas. Tiden för samtalen varierade 
mellan 35 och 50 minuter. Den totala tiden för mötet med informanten varierade mellan 
60 till 80 minuter. Samtalet transkriberades i omedelbar anslutning till mötet och skrevs 
ut ordagrant med skratt, pauser, hostningar, harklingar, suckar och så vidare. 
Sammanlagt har 290 minuters samtal genomförts och det totala datamaterialet utgörs av 
60 A4-sidor med textstorlek 12, enkelt radavstånd.  
 
Datamaterial och ljudband förvaras inlåst utan tillgång för obehöriga. Material och 
ljudband förstörs när studien är klar och examensarbetet är godkänt. Av datamaterialet 
har författarna skapat en sammanhängande text som har avkodats avseende namn och 
platser. 
 

Dataanalys 
Datamaterialet har tolkats enligt de principer för hermeneutisk tolkning som beskrivs av 
Kvale (1997). Enligt principen om textens autonomi har tolkningen hållits till innehållet 
i texten med syftet att söka förståelse för vad det uttryckta säger om informantens 
livsvärld. Den första genomläsningen av hela datamaterialet gjordes för i enlighet med 
ovan nämnda principer skaffa en allmän mening av textens innehåll. Därefter gjordes 
ytterligare genomläsningar med syfte att finna meningsbärande enheter relevanta för 
vårt syfte och vår frågeställning. Dessa meningsbärande enheter har sedan tolkats i 
förhållande till helheten och vise versa i enlighet med den hermeneutiska cirkeln eller 
spiralen (Kvale, 1997).  
 
För att kategorisera meningsbärande enheter klipptes dessa ut ur den ursprungliga texten 
och sorterades efter innehåll, oberoende av vilket samtal texten tagits från. Under 
kategoriseringsprocessen framträdde ursprungligen sex kategorier som i sin tur bestod 
av 30 underkategorier. Efter ytterligare tolkningsbearbetning av delar och helhet 
kvarstod slutligen fyra kategorier bestående av tio underkategorier. Tolkningen 
avslutades efter detta, eftersom en sammanhängande och rimlig enhet bildats (Kvale, 
1997). Samtliga led i tolkningsarbetet har utförts självständigt av respektive författare. 
Resultaten av den självständiga analysen har sedan diskuterats och sammanställts till en 
helhet. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier; tillfredsställelse, frustration, beroende och 
osäkerhet samt tio underkategorier, se figur 1  
  

Huvudkategori   Underkategori         
Tillfredsställelse   Tillfredsställelse genom den egna förmågan   

     
Tillfredsställelse genom att patienten är 
tillfredsställd   

Frustration   
Frustration över att inte uppnå 
målsättningen       

    Brist på tid         
     Brist på resurser         
Beroende    Beroende av ett väl fungerande samarbete med läkare 
    Beroende av att ha rätt ordinationer     
     Beroende av kompetent och engagerad vårdpersonal 
Osäkerhet   Osäkerhet på grund av bristande kunskap   
     Osäkerhet som en följd av ensamhet     

Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier 
 

 

Tillfredsställelse 
Tillfredsställelse uppnåddes antingen genom att informanterna upplevde att den egna 
förmågan att ge god vård bekräftades eller genom att patienten upplevdes vara 
tillfredsställd. 
  

Tillfredsställelse genom den egna förmågan 
En bra vårdrelation, en korrekt intuition, ett vårdtillfälle där 
distriktssköterskan/sjuksköterskan själv upplevt sig kunna hantera situationen optimalt 
är exempel på tillfällen som kan ge tillfredsställelse med den egna förmågan att ge vård. 
Informanterna uttryckte under samtalen både stolthet och tvivel över sin upplevda 
förmåga att vårda patienterna. Tillfredsställelse var inte beroende av kunskap, 
kompetens eller erfarenhet utan upplevelsen av att ha förmåga att kombinera kunskap, 
kompetens och erfarenhet.  
 

Det är klart att mina år som sjuksköterska gör att man får en blick för hur 
en dålig patient ser ut och hur en som kanske inte är så dålig, man ser ju 
lite skillnad ändå så erfarenheten har ju betydelse naturligtvis (5). 
 

Samma tillfredsställelse upplevdes oavsett hur lång erfarenhet informanten hade, även 
om fascinationen av att ha denna tysta förmåga var större hos de med kortare erfarenhet.  
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Samtliga informanter upplevde sig ha stora möjligheter att ge stöd och omsorg till 
patienten i hemmet och uttryckte en genuin vilja att förmedla den trygghet som behövs 
för att patienten ska känna lugn även vid akut sjukdom.  
 

många gånger så, så upplever man att får de ett rejält stöd och omsorg och 
omvårdnad, så blir de så lugna och trygga och då mår hjärtat bättre också 
(7). 

 
Situationer där distriktssköterskan/sjuksköterskan har kunnat ge behandling hemma 
utan att behöva involvera fler vårdgivare är de tydligaste exemplen. Dessa situationer 
resulterade i en djup tillfredsställelse med den egna förmågan att ge vård dels genom att 
ge en bekräftelse av förmågan att hantera medicinska besvär och dels genom 
möjligheten att tillmötesgå patientens önskan om vård i hemmet.   
 

Och det är ju det här att man kan, ja, stötta i detta i det dagliga livet, vad 
som kan underlätta för dom och det har man ju stora möjligheter till 
egentligen som distriktssköterska genom att man kommer hem till 
människor – det är ju där det gäller att det ska fungera, tycker jag (3).  

  

Tillfredsställelse genom att patienten är tillfredsställd 
Samtliga informanter strävade efter att så långt det är möjligt efterleva patienternas 
önskningar och arbeta mot en, för patienten, optimal situation. Informanterna beskrev 
ett patientfall där patientens vård hade planerats på ett för informanterna unikt sätt. Det 
unika var att beslut hade tagits i samråd med patienten om att vården skulle syfta till att 
lindra och att patienten själv helt skulle få besluta om eventuell vård på sjukhus. Då 
medicinsk behandling kunde kombineras med omvårdnadshandlingen upplevde 
distriktssköterskan/sjuksköterskan att de mer optimalt kunde lindra patientens besvär.  
 
Innan beslutet tagits hade patienten varit ångestfylld och undvikit att kontakta 
distriktssköterskan/sjuksköterskan av rädsla att vårdas på sjukhus. Informanterna hade 
upplevt frustration över att inte ha tillräcklig medicinsk beredskap – ordinationer och 
behandlingsanvisningar från patientansvarig läkare – för att kunna möta patientens 
önskemål.  
 

det är så mycket oro och ångest med de här hjärtpatienterna så att de får 
dom det lite lugnare runt omkring sig så mår dom ju bättre också och det 
bästa är ju att inte behöva åka in och sen komma tillbaka igen som en del, 
de kan åka in på kvällen och sen kommer de efter några timmar tillbaka till 
hemmet igen (1). 

 
När medicinsk behandling kunde kombineras med omvårdnadshandling upplevde 
informanterna ett minskat vårdlidande hos patienten. Den förbättrade möjligheten att ge 
vård i enlighet med patientens önskemål gav distriktssköterskan/sjuksköterskan 
tillfredsställelse genom att ha en nöjd patient, fri från ångest. 
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Frustration 
Frustration upplevdes när distriktssköterskan/sjuksköterskan inte uppnådde 
tillfredsställelse eller kände att tid och resurser inte räckte till. 
 

Frustration över att inte uppnå målsättningen 
Frustration är inte en motpol till tillfredsställelse utan ett resultat av att tillfredsställelse 
inte kunnat uppnås. Informanterna hade som ideal en vårdrelation präglad av ärlighet 
och en vårdsituation som möjliggjorde att möta patientens önskemål.  
 

jag tror att dom allra flesta människor vill ha ett besked och att jag har 
mött många palliativa patienter under åren och sett att dom som får ett 
besked dom accepterar det av läkaren att jag är så här sjuk och så kan det 
komma en sån kommentar att ja livet är sånt och då är dom ju med hela 
tiden i sin, i sin tanke (1). 
 

Informanterna upplevde att den tidigare beskrivna vårdsituationen blev en konkret 
bekräftelse av deras intuitiva vision av god vård. En sådan planering av vården var 
något som informanterna beskrev sig ha eftersträvat länge och som de upplevde att de 
fick gehör för när det gällde patienter med cancersjukdom. När det gällde vård av 
patienter med svår kronisk hjärtsvikt upplevde informanterna att det saknades en 
liknande tradition. Detta innebar att distriktssköterskan/sjuksköterskan och läkaren inte 
såg sjukdomen på samma sätt och därmed inte hade samma mål med vården. Det 
manifesterades bland annat genom att läkaren inte var beredd att ordinera lindrande vård 
i hemmet utan att patienterna istället fick åka till sjukhus för vård när sjukdomen 
försämrades, något som informanterna beskrev att de ofta upplevde att patienterna inte 
ville. För informanterna innebar varje sådant tillfälle en motsättning mellan den 
önskvärda vården och den möjliga vården och resulterade i frustration över att inte 
kunna ge den vård som de ansåg värdig och som efterfrågades. 
 

Man kanske lägger fram det här; tänk på det här och tänk på det här. Man 
lägger in en extra växel för att hjälpa just den patientgruppen, och det är ju 
synd, de ska ju inte behöva vara så, utan det ska ju ändå belysas hela tiden 
att de ska få den hjälp dom faktiskt har rätt till (2). 
 

Brist på tid 

Informanterna upplevde en brist på tid både för kontakten med patienten och för 
kollegiala möten och diskussioner.  
 

…man går in och så hälsar man och så har man ett litet kort samtal men 
…helst vill man inte att det ska spinna vidare för att det har man inte tid 
med (5). 

 
I mötet med patienten innebar tidsbristen att distriktssköterskan/sjuksköterskan inte till 
fullo kunde möta patienten till både ande, kropp och själ. Kontakten reducerads till att 
primärt gälla kroppen, vilket innebar ett ökat lidande för patienten och frustration för 
distriktssköterskan/sjuksköterskan.  
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Bristen på tid för diskussion om det dagliga arbetet, förändringar och förbättringar 
innebar att varje distriktssköterska/sjuksköterska fick ett stort individuellt ansvar för 
vårdens utformning utan att kunna uppleva stöd och bekräftelse i det ansvaret. Utan att 
ha möjlighet till diskussion om en gemensam grund för hur vården ska bedrivas blev 
följden istället en delvis splittring, framför allt synlig vid jämförelse mellan upplevelser 
hos distriktssköterskan/sjuksköterskan som arbetar dagtid och de som arbetar kvällstid 
och natt, men som även var beroende av erfarenhet. De som upplevde minst frustration 
var de som framför allt arbetade dagtid och hade lång erfarenhet.   
 

Fanns det en tid för gruppen distriktssköterskor och sjuksköterskor i 
hemsjukvården då att sitta ner och ta sig en funderare; vad har vi för 
patienter nu, hur kan vi göra för att de ska bli bättre? Då kanske man hade 
kunnat ha tid att tänka till och kanske ta det ett steg längre än att varje dag 
bara göra allt man måste. Man kan allt man vill, men liksom bara för att 
hålla näsan över vattenytan hela tiden -  då är det inte så lätt att engagera 
sig mer fast man egentligen vill.  Det finns liksom finns inget utrymme, vi 
får inte nåt tillfälle till att sitta ner allihop (2) 

 

Brist på resurser 
Förutom brist på tid upplevde informanterna även brist på resurser i form av personal, 
tillgång till läkare och tillgång till det sätt att vårda svårt sjuka patienter som vid 
samtalen ansågs vara förbehållet patienter med svår cancersjukdom. Informanternas 
strävade kontinuerligt efter att på bästa möjliga sätt tillvarata tillgängliga resurser.  
 

Det finns inte den ekonomin. Det är ju hemskt, det är som vanligt: allting 
står och faller med pengarna. Det är ju hemskt men det är ju så samtidigt 
det är ju den vardagen vi lever i och så är det ju med allting. Då så måste 
man fortfarande hitta någon väg till att de ska bli bättre och försöka jämka 
med allting men ändå försöka göra de bättre. Hur det ska gå till då kan man 
fundera över (2). 

 
Informanterna upplevde sig ha sämre möjligheter och sämre redskap för att lindra 
lidandet för patienter med svår kronisk hjärtsvikt jämfört med patienter med 
cancersjukdom. De upplevde lidande hos patienten oavsett bakomliggande sjukdom och 
det var mycket frustrerande att ha tillgång till en, som de beskrev, god vård till en 
patient men inte till en annan. Informanternas vilja var att planeringen av den enskilde 
patientens vård skulle baseras på patientens tillstånd oberoende av vilken diagnos som 
orsakat tillståndet, men de upplevde sig ha svårt att få gehör för denna önskan hos 
läkare. Informanterna upplevde att den äldre patientens symtom av hjärtsvikt tenderade 
att reduceras till en bland flera diagnoser hos den multisjuka patienten, vilket upplevdes 
leda till ett sämre stöd från läkare såväl till patienten som till 
distriktssköterskan/sjuksköterskan.  
 

hur orättvist det är egentligen att cancersjuka får den fina palliativa vården 
med läkarteam och skötersketeam och de har smärtlindrande och lugnande 
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mediciner i ett litet kit som vi sköterskor får då som vi kan ge dem vid behov 
då, men en svårt hjärtsjuk patient får inte det (7).  

 
Informanterna beskrev att alla patienter inte hade en ansvarig läkare och att läkarens 
möjligheter att göra hembesök kraftigt begränsats under senare tid. De upplevde att en 
minskad tillgång till läkarvård medförde ökat lidande för patienten, ett lidande som 
distriktssköterskan/sjuksköterskan inte kunde lindra och som på olika vis kunde 
försvåra distriktssköterskans/sjuksköterskans möjlighet att ge optimal vård.  

 

Beroende 
Distriktssköterskans/Sjuksköterskans arbete är beroende av att samarbetet med läkare 
och omvårdnadspersonalen fungerar tillfredsställande och att adekvata ordinationer 
finns för varje patient. 

Beroende av ett väl fungerande samarbete med läkare 
Omvårdnaden av patienter med svår kronisk hjärtsvikt innefattar en stor medicinsk del. 
I sin tidigare beskrivna strävan att efter bästa förmåga vårda efter patientens önskemål 
blev därför informanterna beroende av ett väl fungerande samarbete och en bra 
kommunikation med läkare. En ömsesidig respekt för bådas profession beskrevs som en 
förutsättning för ett samarbete präglat av förtroende och ett bra samarbete med läkarna 
beskrevs som en förutsättning för trygghet för både distriktssköterskan/sjuksköterskan  
och patienten.  
 

Det är ju så att vi står och faller med vårdcentralens läkare på nåt vis (1).  
 
Detta beroende var en källa till oro hos informanterna. De upplevde att planeringen av 
vården varierade kraftigt från patient till patient beroende på vem ansvarig läkare var. 
Eftersom inte alla patienter hade en specifik ansvarig läkare kunde dessutom 
förutsättningarna för vården för samme patient ändras vid ny läkarkontakt. 
Informanterna beskrev att det var viktigt att läkaren var trygg i sin roll och vågade 
diskutera och besluta om lindrande vård.  
 

Jag  har ju hört att han ska gå och då blir man ju väldigt orolig för man känner 
att man är trygg med honom, man vet att man kan lita på honom och han litar 
på det man själv säger - man har ett, ett utbyte och att de fungerar. Sen så 
kanske nästa läkare också är precis lika bra men då tar det ju ett tag innan man 
vet vem det är (2). 

 
Vid tiden för samtalen upplevde informanterna att samarbetet med primärvårdens läkare 
var väl inarbetat och väl fungerande, men samtidigt oroade de sig inför förestående 
förändringar som skulle innebära en ny period av att skapa en bra samarbetsgrund.  
 

Beroende av att ha rätt ordinationer 
Läkemedelsordinationerna vid svår kronisk hjärtsvikt upplevdes som ett mycket 
komplext område, särskilt hos den multisjuke patienten som ordinerats många 
läkemedel. Beroendet för informanterna att ha tillgång till adekvata ordinationer för 
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denna patientgrupp var stort och man upplevde att det var en avgörande faktor för 
vårdkvaliteten. Upplevelsen av att ordinationen var adekvat för patientens tillstånd 
ledde dessutom till en trygghet som informanterna beskrev vidare överfördes till 
patienten – oavsett om denne behövde använda sig av ett specifikt läkemedel eller inte. 
 

…det är en trygghet för en sjuksköterska naturligtvis är det det, att man har 
bra ordinationer och läkare bakom sig (3). 

 
Samtliga informanter beskrev en önskan om fler tillfällen att diskutera patientens 
ordinationer. En ökad förståelse för läkarens resonemang upplevdes ge större 
möjligheter att hjälpa patienten på rätt sätt och leda till en upplevelse av ökad trygghet 
för distriktssköterskan/sjuksköterskan.  
 

Beroende av kompetent och engagerad omvårdnadspersonal 
Informanterna beskrev att det på varje enhet fanns stöttepelare, undersköterskor och 
vårdbiträden, som tog ett särskilt ansvar och vars bedömningar av en patients tillstånd 
vägde särskilt tungt. 
 

Ringer de och den här vårdtagaren mår inte bra, då vet man att det är 
nånting som inte stämmer här, då är det någonting som inte är bra, och då 
får man ju gå och titta till patienten direkt. Det är också en trygghet när 
man vet att det är bra omvårdnadspersonal runt omkring för de ringer inte i 
onödan så då vet man att ringer de och säger då får man gå liksom och titta 
till patienten så det kan jag känna att det är en trygghet (4). 

 
En väl informerad omvårdnadspersonal beskrevs som en förutsättning för att patienten 
ska ges en lugn och trygg omvårdnad. Särskilt de informanterna med kortats erfarenhet 
uttryckte ett behov av att det finns van och trygg personal nära patienten. 
Omvårdnadspersonalens bedömning stöttade distriktssköterskans/sjuksköterskans 
bedömning och distriktssköterskan/sjuksköterskan upplevde ökad trygghet genom 
tillgång till omvårdnadspersonalens erfarenhet.   
 

Osäkerhet 
Osäkerhet kunde uppkomma när distriktssköterskan/sjuksköterskan upplevde sig ha 
bristande kunskaper samt i situationer när distriktssköterskan/sjuksköterskan 
tjänstgjorde ensam och saknade kollegor att vända sig till för stöd. 

Osäkerhet på grund av bristande kunskap 
Flera informanter beskrev hur de kände sig osäkra i vården av patienter med svår 
kroniskt hjärtsvikt och i samtliga samtal beskrevs behov av ökad teoretisk kunskap i att 
vårda denna patientgrupp. 
 

Det är oftast stor skillnad på sättet att vårda om man har kunskap om vad 
det är som händer patienten om vad det är, om hur den här svikten påverkar 
organen och det är det tror jag, det är ju så med allting att med kunskap då 
blir man ju tryggare (6).  
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Kunskapsbrist upplevdes leda till svårigheter att bedöma situationen och ett 
ifrågasättande av den egna förmågan till bedömning. Informanterna var oroliga för att 
patientens tillstånd skulle vara sämre än de bedömt och att bedömningen kunde ha 
påverkats i allt för hög grad av omvårdnadspersonalens reaktioner och känslor. 
 

det har varit svårt tycker jag, just med de hjärtpatienterna, om de behöver 
komma in eller om man kan göra nåt själv och om de ska behandlas eller ska 
vara kvar hemma kan jag tycka har varit svårt (6). 

 
De informanterna med kortast erfarenhet beskrev att kunskapsbrist kunde leda till 
svårigheter att prioritera. De gav exempel på tillfällen då de avvaktat med behandling 
tills de kunnat få hjälp med bedömning av en kollega. Flera av informanterna upplevde 
sig inte som tillräckligt kunniga och erfarna i vården och det kollegiala stödet beskrevs 
som viktigt för att kunna få bekräftelse i sin bedömning, kunna utbyta kunskap och få 
stöd vid svåra situationer. Behov av kollegialt stöd var lika för alla oavsett erfarenhet.  
 

Osäkerhet på grund av ensamhet 
I samtalen framkom att upplevelsen av osäkerhet till viss del var beroende av vilken tid 
på dygnet informanten arbetar. Olika tjänstgöringstider innebar ensamarbete i 
varierande grad. Dagtid beskrevs kollegan som längst vara ett telefonsamtal bort och 
distriktssköterskan/sjuksköterskan har möjlighet till kontakt med primärvårdsläkaren. 
Särskilt under kvällarna upplevde distriktssköterskan/sjuksköterskan det frustrerande att 
arbeta ensam.  
 

Eftersom jag jobbar mest kvällstid så saknar man ibland stor del av 
helhetssynen på patienten och har aldrig någon läkarkontakt egentligen. 
Just med planeringen runt patienterna så man missar nog stora delar (6) 

 
Informanterna hade synpunkter på att ett ökat samarbete var nödvändigt för att 
motverka känslan av att vara ensam i sitt arbete.  Ett ökat samarbete kvällstid hade 
börjat etableras mellan distriktssköterskan/sjuksköterskan som arbetade kväll i 
hemsjukvården respektive på kommunens särskilda boenden. 
 
DISKUSSION 

Syftet med studien var att tolka distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelse av att 
vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Detta syfte har uppnåtts. 
 

Metoddiskussion 
För att besvara vårt syfte ansåg vi att det krävdes en kvalitativ metod och en ansats som 
tillät en öppen frågeställning och gav utrymme att inte bara redovisa utan även kunna 
tolka insamlat datamaterial. Den hermeneutiska ansatsen var den som vi ansåg bäst 
kunna hjälpa oss i bearbetningen av datamaterialet (Kvale, 1997).   
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För att fånga distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser arbetade vi med samtal 
utifrån en öppen fråga. Vi anser att det gjorde informanterna intresserade av 
frågeställningen och villiga att tala om ämnet samt att det givit oss rikligt med data med 
god substans. Fördelen med en öppen frågeställning var, enligt vår mening, att 
informanten gavs stort utrymme att delge sina egna tankar om ämnet utan för mycket 
styrning. Vid de tillfällen ytterligare klargöranden av det sagda behövdes användes ett 
flertal typer av kompletterande följdfrågor (Kvale, 1997). Dessa följdfrågor ledde till att 
det informanten tidigare sagt bekräftades och förstärktes, vilket vi anser borgar för en 
god reliabilitet hos datamaterialet (Kvale, 1997).  
 
Antalet samtal var satt till maximalt åtta vid studiens början eftersom tiden var 
begränsad och vi inte tidigare genomfört samtal i forskningssyfte. Enligt Kvale (1997) 
är det bättre att utföra färre intervjuer och istället använda mer tid till analys av 
datamaterialet. Tiden var också en avgörande faktor i beslutet att begränsa studien till en 
kommun. Vår avsikt var att få informanter att spontant anmäla intresse för att medverka 
i studien. Endast en informant anmälde sig spontant. De övriga sex tillfrågades av 
chefen för den berörda sjuksköterskeenheten i enlighet med de inklusionskriterier vi satt 
upp. Det är svårt att veta om resultatet hade varit annorlunda om informanterna istället 
tagits ut slumpmässigt. De informanter som deltog utgjorde enligt vår mening ett 
representativt urval av de i kommunen verksamma distriktssköterskorna/sjuk-
sköterskorna, eftersom distriktssköterskor/sjuksköterskor som var verksamma inom 
hemsjukvård i både ordinärt och särskilt boende, samt som tjänstgjorde samtliga tider på 
dygnet ingick i det slutliga urvalet. Vi anser det därför som osannolikt att det skulle ha 
påverkat resultatet. Däremot fanns en risk att informanterna kände sig tvungna att ställa 
upp eftersom de tillfrågades av sin chef.  
 
Samtalen genomfördes på informanternas arbetstid i en lokal de var bekanta med. Vår 
upplevelse är att detta bidragit till en avslappnad och trygg stämning. En svårighet vid 
samtalen var att ibland avvek informanten ifrån ämnet, vilket någon gång ledde till 
svårigheter att behålla fullt fokus på samtalet och samtidigt finna ett bra sätt att leda 
tillbaka informanten till ämnet, utan att påverka dennes berättelse. Kvale (1997) påpekar 
att intervjuaren inte ska vara rädd för att kontrollera intervjun och styra intervjupersonen 
om denne avviker från ämnet. Vi upplevde att vår förmåga till detta utvecklades för 
varje utfört samtal och att vi allt mer vågade styra samtalet utan rädsla för att frågorna 
skulle vara ledande och på så sätt påverka intervjuns reliabilitet (Kvale 1997). 
 
Informanterna uttryckte att det var ovant att sitta och berätta istället för att intervjuas 
med frågor men uttryckte samtidigt att det var skönt med den här möjligheten till 
eftertanke. Vi ser en stor fördel med att ha bandat samtalen. På detta sätt bevarade vi allt 
som berättades under samtalet samtidigt som vi kunde ha en bättre kontakt med 
informanten mot om vi hade fört anteckningar under samtalet. Några informanter 
uttryckte i början av samtalet att de kände sig besvärade av bandspelaren men eftersom 
samtalet pågick glömdes den bort allt mer. Bandspelaren vi använde hade ställbar 
uppspelningshastighet och automatisk återspelning, vilket visade sig vara en stor fördel 
vid transkriberingen. 
 
Validitet förutsätter kontroll och ifrågasättande. Det innebär en kritisk syn på den egna 
analysen, tydlighet med vilket det egna perspektivet är och vilka kontroller som gjorts 
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för att motverka selektiv perception och snedvriden tolkning (Kvale, 1997). För att 
undvika bias har vi arbetat både självständigt och gemensamt i analysprocessen. Varje 
text har genomlästs och kategoriserats av respektive författare och sedan jämförts. På 
detta sätt har vi kontrollerat att tolkningen av texten speglar båda författarnas 
uppfattning. Vidare har vi utfört frekventa kontroller av resultatets helhet och delar mot 
grundtexten och arbetat utifrån frågan; ”kan informanterna känna igen sig i resultatet 
och tycka att vi tolkat dem rätt?”. Vi har även varit noga med att vår förförståelse inte 
utgjort en absolut teori som måste bevisas genom materialet. Texten har enligt vår 
upplevelse fått visa sitt rätta resultat.  
 
Generaliserbarhet är inte eftersträvat. Vi menar att resultatet på ett relevant sätt speglar 
vardagen för fler än de distriktssköterskor/sjuksköterskor som ingått i vår studie. De 
situationer, berättelser och upplevelser som informanterna delat med sig av i samtalen 
stämmer väl med andra studier i ämnet, samt med den kartläggning av den svenska 
hemsjukvården som nyligen presenterats (Brännström et al., 2005; Berterö, 2002; 
Socialstyrelsen, 2008e)  
 
Detta var den första empiriska studie som vi genomfört och valet av metod och ansats 
baserades på den kunskap vi tillägnat oss under studietiden. Bearbetning av 
datamaterialet har skett enligt den hermeneutiska spiralen och pendlingen mellan helhet 
och delar har varit ständigt pågående under tiden datamaterialet bearbetats.  Vi har hela 
tiden varit i en process av att lära om och lära nytt utifrån vår tidigare kunskap. Vi anser 
det vara en styrka i vår studie att vi valde en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats. 
Detta arbetssätt var nytt för oss och har lett till att vi har fått en ökad kunskap om en 
tänkbar kvalitativ metod för vårdvetenskaplig forskning. Det var en stor utmaning att 
tolka distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser. Studien har inneburit att vi 
försökt sätta ord på upplevelser som är vanliga i distriktssköterskans/sjuksköterskans 
vardag. Dessa upplevelser är abstrakta och upplevs lika mycket med intuition som med 
intellekt. Vi menar att det är lätt att känslomässigt ta till sig de upplevelser som 
distriktssköterskan/sjuksköterskan har berättat men att det varit mycket svårare att 
omarbeta till text. Detta har ökat vår förståelse för svårigheterna i att vetenskapligt 
beskriva distriktssköterskans/sjuksköterskans vardag. Vi har även haft som ambition att 
försöka uttrycka oss på ett lättförståeligt sätt utan att förringa det akademiska språket.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att tolka distriktssköterskan/sjuksköterskans upplevelser av 
vården patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Under samtalen fick vi ta del av positiva 
upplevelser som tillfredsställelse och av mindre positiva upplevelser som frustration, 
beroende och osäkerhet. Distriktssköterskans/sjuksköterskans berättelser visar att de i så 
gott som alla situationer i vårdrelationen har patienten och patientens livsvärld i fokus 
och gör allt för att tillmötesgå patientens önskningar så långt det är möjligt med de 
förutsättningar och resurser som finns att tillgå. De situationer 
distriktssköterskan/sjuksköterskan lyckas uppnå sina mål med vården och uppfylla 
patientens önskningar leder till tillfredsställelse. Under samtalen berättade 
informanterna med stolthet om sådana situationer och framförde en önskan om att de i 
högre grad skulle kunna uppfylla patienternas önskan i vården.  
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Informanterna hade högt ställda mål för vården av patienter med svår kronisk hjärtsvikt. 
I de fall patienterna var mycket svårt sjuka gjorde informanterna jämförelser med den 
vård som de kunde erbjuda patienter med cancersjukdom. De upplevde att det fanns en 
orättvis i att patienter som de ansåg vara lika svårt sjuka och som ofta hade liknade 
symtom inte erbjöds samma möjligheter. Patienter med cancersjukdom upplevdes få 
tillgång till fler resurser och bättre tillgång till symtomlindring, vilket för informanterna 
innebar att de gavs bättre möjlighet att ge den vård de önskade. Vården av svårt sjuka 
patienter med cancersjukdom beskrevs som mer tillfredsställande än vården av patienter 
med svår kronisk hjärtsvikt. Vården av patienter med svår kronisk hjärtsvikt upplevdes 
istället ofta som frustrerande eftersom brist på tid och resurser, och till viss del brist på 
engagemang hos patientens läkare, gjorde att distriktssköterskorna/sjuksköterskorna inte 
kunde lindra patientens lidande så mycket som de önskade. 
 
Flera vårdteoretiker beskriver vårdrelationen, till exempel Eriksson (1993). Vård- 
relationen innebär ett samspel mellan vårdare och patient. Den består dels av detta 
samspel och dels av tekniska arbetsmoment som behövs i vårdande. Vårdrelationen bör 
bygga på tro hopp och kärlek eftersom det i den sker ansande, lekande och lärande. 
Patienten behöver kunna få stöd i alla nivåer av vårdandet och vårdrelationen ska vara 
sådan att den tillåter patienten att uttrycka sina behov och begär. Om detta uppfylls blir 
det möjligt för vården att uppfylla de mål som ställts upp för vårdandet. Vårdaren är 
alltid i maktposition gentemot patienten och ansvarar för att använda denna makt till att 
stärka patienten; till exempel är det vårdarens uppgift att orka åt patienten när patienten 
inte orkar själv.  Skulle vårdaren inte använda sin makt för patientens bästa blir vården 
oetisk. Även om vårdaren är i maktposition är relationen samtidigt ömsesidig eftersom 
den bygger på förhållandet mellan vårdare och patient och är beroende av att patient och 
vårdare känner respekt och tillit för varandra. Ömsesidigheten innebär att vårdaren 
måste ställa sig till patientens förfogande och att patienten måste släppa in vårdaren i sin 
värld. Utan detta kan inte vårdrelationen fungera (Wiklund, 2003). 
 
Om distriktssköterskan/sjuksköterskan inte kan se och bekräfta de behov som uttrycks 
av patienten uppstår lidande. Exempel på sådana tillfällen är när det finns brister i vård 
och behandling och dessa kan undvikas genom förändringar i organisationen av vården. 
Distriktssköterskan/sjuksköterskan måste kunna möta patienten i sitt lidande. Lidande 
anses av många vara ett laddat begrepp. Det finns forskning som visar att lidande väcker 
en motsägelsefullhet, det vill säga att vårdarna ger uttryck för en rädsla att väcka 
patientens lidande medan patienten uppger sig vilja berätta om sitt upplevda lidande. 
Det är bra om lidandet kan ses som något naturligt. För att 
distriktssköterskan/sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna möta patienten i dennes 
existentiella frågor och ge stöd åt patienten i sitt lidande måste de förstå sitt eget 
lidande, sina egna djupare existentiella frågor. Lidandet erfar människan utifrån sin 
egen livsvärld och för patienter med svår kronisk hjärtsvikt leder symtomen både till ett 
sjukdoms- och vårdlidande om inte hela människan blir sedd och förstådd med både 
kroppsliga, själsliga och andliga behov (Arman & Rehnfors, 2006; Wiklund, 2003).  
 
Distriktssköterskan/sjuksköterskan inom hemsjukvård är en viktig resurs för patienten i 
såväl för den direkta vården i det egna hemmet som för samordning av vård som kräver 
tvärprofessionell samverkan. I distriktssköterskans/sjuksköterskans ansvar ligger också 
att leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån att tillvarata det 
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friska hos patienten samt tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. 
Detta är ett svårt uppdrag i och med att patienterna i hemsjukvården blivit allt sjukare 
och mera vårdkrävande sedan Ädelreformen antogs 1992. Patienter som tidigare 
vårdades på sjukhus förväntas nu många gånger kunna vårdas i hemsjukvården, trots att 
det många gånger saknas tillräcklig tillgång till hemsjukvårdsbesök av läkare. Detta ger 
ett otillräckligt stöd för patienten, liksom för distriktssköterskan/sjuksköterskan, och 
ökar risken för att patienten måste hänvisas till akutsjukvården trots att situationen 
annars kunnat hanteras i hemmet (Socialstyrelsen, 2008e).  
 
Lützén et al. (2003) beskriver att den känslighet sjuksköterskan har för patientens behov 
i kombination med upplevelsen av möjligheten att ge god vård begränsas av yttre 
faktorer och leder till moralisk stress hos sjuksköterskan (Lützén et al., 2003). Moralisk 
stress är något som distriktssköterskan/sjuksköterskan, liksom alla andra som arbetar 
med vård, kan förvänta sig att få uppleva i arbetet med patienter eftersom det är 
oundvikligt med situationer där etiska principer ställs mot varandra. Om inte dessa 
upplevelser tas på allvar, eller begränsningarna åtgärdas, kan det leda till moraliskt 
lidande hos distriktssköterskan/sjuksköterskan. Dessutom kan den obalans som moralisk 
stress skapar mellan olika professioner göra det svårare att utforma en gemensam 
värdegrund för hur vården ska bedrivas (Cronqvist & Nyström, 2007). 
 
Moraliskt lidande är inte detsamma som moralisk stress. Moraliskt lidande innebär ett 
negativt tillstånd av plågsam psykologisk obalans och uppkommer av att sjuksköterskan 
som tagit ställning i en moralisk fråga inte kan agera i linje med detta ställningstagande 
på grund av upplevda eller faktiska begränsningar i vårdorganisationen, som ekonomi 
och resurser. Exempel på detta är när patientens önskningar inte går att uppfylla utan att 
gå emot den etiska principen att vården ska göra gott och undvika att skada, som när 
behandling eller livsuppehållande åtgärder ordineras av läkare och sjuksköterskan har 
att utföra dem mot patientens vilja. Andra exempel är när 
distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever att läkaren inte vill ta diskussion med 
patienten om hur allvarlig sjukdomen är och därmed ger patienten ett orealistiskt hopp, 
eller när distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever att bemanningen är för låg för att 
ge förutsättningar för bra vård. Även om det är högst troligt att 
distriktssköterskor/sjuksköterskor upplever moraliskt lidande när de kämpar för att 
uppfylla patientens önskningar trots otillräcklig budget och begränsade resurser 
synliggörs och diskuteras inte problemet på alla arbetsplatser. Problemet behöver dock 
lyftas eftersom det dels kan innebära ökade behov av utbildning och stöd och dels kan 
påverka hur distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever hela sin arbetssituation 
(Zuzelo, 2007).  
 

Slutsats 
Distriktsköterskan/sjuksköterskan ser patientens lidande och försöker lindra det så långt 
det är möjligt med de resurser som finns tillgängliga. I detta sätter 
distriktssköterskan/sjuksköterskan patienten välbefinnande först och tar av sina egna 
krafter för patientens skull. Patienter med svår kronisk hjärtsvikt som tidigare vårdats på 
sjukhus vårdas numera i hemmet med hemsjukvård. Tillgången till resurser, i form av 
till exempel tid, tillgång till läkare och möjlighet till reflektion och kollegiala 
diskussioner, har samtidigt inte utvecklats tillräckligt för att 



 22

distriktssköterskan/sjuksköterskan ska uppleva sig ha adekvata redskap för att kunna ge 
vård i enlighet med patientens önskningar och den egna höga standarden. För 
distriktssköterskans/sjuksköterskans del leder det till upplevelser av frustration, 
beroende och osäkerhet. Frustration i kombination med känslan av att inte kunna 
påverka sin situation kan leda till moraliskt lidande och påverka hur 
distriktsköterskan/sjuksköterskan upplever sin arbetssituation. Trots detta har 
informanterna i vår studie en positiv syn på sitt yrke och framhåller tillfredsställelsen de 
upplever när de känner sig framgångsrika i sin roll och när de kan ge vård i enlighet 
med patientens önskningar. 
 

Praktisk tillämpning 
Utifrån resultatet har vi följande förslag på tillämpning 
 

• Skapa bättre möjligheter för distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvård att 
kunna diskutera och påverka den vård de ska ge till patienter med svår kronisk 
hjärtsvikt 

• Ytterligare studera distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser för att 
säkerställa generaliserbarheten av resultatet 

• Kombinera resultatet från studier av distriktssköterskans/sjuksköterskans 
upplevelser och behov med studier av patientens upplevelser och behov i syfte 
att vidare kunna utveckla av hemsjukvården av patienter med svår kronisk 
hjärtsvikt. 

 
 
 
En plagiatkontroll (www.urkund.se) har genomförts av hela examensarbetet och den 
godkända studien kommer att publiceras i ett elektroniskt arkiv (BADA).  
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